
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:                       Ngọc Hồi, ngày     tháng      năm  

V/v thông báo về truy xuất 

nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi 

Trung Quốc  

 

 

 Kính gửi:  

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 629/SKHCN-TĐC ngày 28/8/2019 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc thông báo về truy xuất nguồn gốc trái 

cây xuất khẩu đi Trung Quốc (có văn bản gửi kèm), 

Theo đó, hiện nay các cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu bắt buộc 

thực hiện truy xuất nguồn gốc với các loại hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam theo 

lộ trình là Mít và Dưa hấu, sau đó là Chôm chôm, Sầu riêng, Nhãn, Thanh long, 

Xoài, Chuối, Vải. 

Để các loại hoa quả trên xuất khẩu đi Trung Quốc được thuận lợi, UBND 

huyện yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND các xã, thị trấn triển khai thông báo đến các doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, các trang trại, tổ chức, cá nhân trồng những loại hoa quả trên trên địa bàn 

huyện biết, nếu có sản phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc thì phải thực hiện việc 

truy xuất nguồn gốc. 

Trong quá trình thực hiện, nếu các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các trang 

trại, tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc gặp khó khăn liên quan đến yêu cầu truy 

xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc, liên hệ với 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số điện thoại: 0243 791 4946, 

email: msmv@nbc.gov.vn, địa chỉ: Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) 

để được hướng dẫn.   

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- CVP và các PCVP; 

- Phòng TCKH (p/h); 

- Trang thông tin điện tử (đ/tải); 

- Trung tâm TDTTDL&TT (đ/tin); 

- Lưu: VT, KTHT.           

 

 

      Mai Văn Hữu 
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